
UCHWAŁA NR XXXIV/209/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3) i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Po rozpatrzeniu petycji Pani Teresy Garland, wniesionej do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, 
dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego - petycję uznaje się za 
bezzasadną. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 
do powiadomienia zainteresowanych o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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Uzasadnienie

W dniu 24 lutego 2021 r. do Rady Gminy wpłynęła petycja Pani Teresy Garland o wydanie opinii w sprawie
przeprowadzenia bezpośredniego (na podstawie art.4 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) Referendum
Ludowego w sprawie wdrożenia nowego Kodeksu Wyborczego oraz nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego
dla Polski.

Zgodnie z definicją legalną zawarta w art., 2 ustęp 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 870 z późn.zm.), przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się
w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. A zatem w świetle artykułu 2 ustęp 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 roku o petycjach można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia
przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego się w zakresie
zadań i kompetencji jej adresata.

Zgłoszone w petycji z dnia 24 lutego 2021 roku żądanie dotyczy wydania przez Radę Gminy opinii
w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego (na podstawie art.4 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)
Referendum Ludowego w sprawie wdrożenia nowego Kodeksu Wyborczego oraz nowego Ustroju
Prezydencko-Ludowego dla Polski. W odniesieniu do petycji organy przestrzegają swojej właściwości, a tym
samym mogą rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Do zadań własnych
gminy, określonych w artykule 18 oraz art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
samorządowej w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Daje się objąć tym pojęciem
petycję w sprawie referendum ludowego.

Konstytucja zawiera przepisy dotyczące referendum oraz procedury jej zmiany. W art.4 ust.1 zawarto zapis,
że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, a w ust.2 zapis, że Naród sprawuje
władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji, zgodnie
z art.235 ust.1, może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent
Rzeczypospolitej. Organy państwa i samorządu działają na podstawie prawa i zgodnie z prawem, mając więc
obowiązek przestrzegać zapisów konstytucji oraz innych aktów prawnych, a ich naruszenie zagrożone jest
sankcją karną.

Wnioskodawca zwraca się z petycją o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
Gdyby petycja zawierała wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Konstytucji i innych przepisów
obowiązującego prawa, wniosek podlegałby przekazaniu według właściwości wskazanym wyżej organom.
Skoro jednak jest to petycja o wydanie opinii, Rada Gminy władna jest rozpatrzyć petycję. Biorąc jednak pod
uwagę wniosek wyrażony w petycji o wydanie opinii, należy zaznaczyć, że Rada Gminy po pierwsze
nie podejmuje rozstrzygnięć o charakterze opinii, chyba że przepis szczególny tak by stanowił, po drugie
przedmiot opinii nie mieści się w zakresie funkcjonowania rady.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. rozpatrzyła
i zaopiniowała petycję Pani Teresy Garland dotyczącą wydania opinii w sprawie przeprowadzenia
bezpośredniego referendum ludowego w sprawie wdrożenia nowego Kodeksu Wyborczego oraz nowego
Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski. Komisja postanowiła uznać petycję za bezzasadną.

Przewodniczący Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Janusz Litwin

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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